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Poděkování za rodičovskou brigádu:
rozšíření jídelny
I druhá fáze rodičovské brigády na podporu vzniku nové místnosti školní jídelny
proběhla dle plánu.
Brigády se zúčastnilo 9 ochotných rodičů a jeden žák 8. třídy. Tentokrát to byla
práce opravdu VELMI prašná a doslova
„černá“. Po třech hodinách odstraňování

suti, jsme vypadali jak horníci z karvinských dolů. I pořízené fotografie jsou poněkud „zastřené“, zaprášená byla i čočka
objektivu. Speciální poděkování patří panu
Švihlovi za opětovné zařízení kontejneru
na odvoz suti a také panu Fraňkovi, který
obstaral potřebný shoz.

Nyní je místnost připravena pro profesionální firmu, která zajistí položení nové
podlahy a poté se směle můžeme pustit do
zařizování žákovské kuchyňky.
Andrea Kudrnovská

Rodičovská sbírka „Budiž světlo“
Aktuálně se pomocí této sbírky již
vybralo více než 26000,- Kč. Za tuto částku lze pořídit 100 ks nových LED světel,
tj. zatím téměř 5 kompletních tříd. Trubic do celé budovy je potřeba téměř 700
ks. Pokud máte zájem tuto rodičovskou
sbírku ještě podpořit, neváhejte! Sbírka
je otevřena do 31. 5. 2021 .

Přispívat můžete pomocí QR kódu
nebo převodem na číslo účtu spolku rodičů Waldorf Plzeň z.s. 2100426366/2010
Za všechny příspěvky děkujeme a velmi si vážíme vaší podpory.
Spolek rodičů Waldorf Plzeň

WALDORFSKÉ LYCEUM
NOVĚ TAKÉ V PLZNI
Po třech letech usilovného snažení se
také v Plzni dočkáme otevření Waldorfského lycea! Díky pracovní skupině střední škola, pod vedením Magdy Kučerové a Tomáše
Kuby, se podařilo Waldorfské základní škole Dobromysl z.ú. získat kapacity a povolení
na rozšíření vzdělávání o návazné studium
na kombinovaném lyceu. Od září 2022 se
tedy mohou studenti těšit na středoškolskou
waldorfskou pedagogiku i v našem městě.
Na bližší informace jsme se zeptali
Magdaleny Kučerové, která aktuálně učí
na naší škole fyziku a matematiku a která
stála u zrodu myšlenky středoškolského
waldorfského vzdělávání v Plzni.

Mnoho rodičů bude zajímat, jaký typ
vzdělávání waldorfské lyceum nabídne?
Waldorfské lyceum nabízí všeobecné
maturitní vzdělání s volbou specializace
ve třetím ročníku, technické, přírodovědné nebo humanitní. Klade důraz na
vnitřní motivaci, která otevírá žákům
cestu k celoživotnímu rozvoji a učení.
Výuka je postavena na celostní waldorfské pedagogice, tedy nejrozšířenějším
alternativním vzdělávacím programem
v České republice.
Kde bude probíhat výuka?
V prvních letech v budově naší základní waldorfské školy na Husově ná-

městí, v budoucích letech se přesuneme
do samostatné budovy.
Jak bude studium ukončeno a jaký typ
VŠ je pro absolventy waldorfského lycea
vhodný?
Studium je ukončeno maturitní
zkouškou. Pokračovat je možné na jakékoliv vysoké škole, případně zamířit
přímo po studiu do praxe. Podrobnosti
naleznete na webových stránkách školy.
Mohou se zájemci o přípravu waldorfského lycea či budoucí vyučující nějak
zapojit již nyní?
Určitě. Nyní se schází jednou týdně
pracovní skupina, která se lyceem zabývá.
V případě zájmu o zapojení napište na adresu lyceum@skoladobromysl.cz, kontaktujeme Vás a domluvíme podrobnosti.
Dnes jsme vám přinesli malou ochutnávku informací z plánovaného waldorfského lycea, vzhledem k tomu, že jsme
na samém počátku vznikajícího systému,
budeme vás průběžně informovat o dalších novinkách.
Andrea Kudrnovská

Novinky ve školské radě
K čemu ji ve škole máme a co se
v souvislosti s ní ve škole chystá?
Školská rada je orgán školy umožňující
zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům škol, zřizovateli
a dalším osobám podílet se na správě školy.
Tolik definice. Ve skutečnosti je školská rada
příležitostí pro rodiče se aktivně podílet na
důležitých rozhodnutích školy. Z tohoto důvodu škola pro nadcházející volby do školské rady zvýšila počet možných členů ze tří
na šest a navrhla rozšíření jejích pravomocí.
Podle nového návrhu školy má školská rada

Kontakty:

právo veta při schvalování verzí školního
rozpočtu. Kromě toho má také právo veta
při změnách výše školného nebo podmínek jeho vyplácení. S tím souvisí i nová role
školské rady, tj. převzetí sociálního fondu
a vyřizování žádostí o snížení školného.

Volby proběhnou od 1. do 10. června
2021 prostřednictvím online formuláře či
hlasovacími lístky, které budou ve škole
k dispozici.
Jarmila Půbalová

Školská rada se volí na funkční období 3
let a rodiče mohou zastupovat 2 zvolení členové. Za Spolek rodičů byla do školské rady
navržena Martina Cimpelová a předběžný
zájem o členství z řad rodičů vyjádřili také
pánové Cimpel, Červinka a Boubín.

Oslovila Vás možnost se aktivně
zapojit do dění ve škole a rádi byste
se více dozvěděli o členství ve školské
radě? Pak neváhejte a kontaktujte
vybor@waldorfplzen.cz.

Jiří Chytil, předseda Spolku rodičů, mail: jiri.chytil@waldorfplzen.cz
Barbora Ottová, organizátor Zpravodaje, mail: zpravodaj.waldorf@seznam.cz

